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café
oficina de dança + sala de audiovisual

oficina de teatro + sala de costura
oficina de prototipagem

sala de palestras/espaço de eventos
oficina de artes plásticas + oficina multiuso + oficina de pintura
casa de cultura digital + oficina multiuso + sala de informática

administração ACVF + recepção/loja + sala de ministrantes

anexo de conexão e circulação vertical

restaurante

comércio

barra são carlos - 16 unidades de aptos.

apartamentos de cobertura - 02 unidades

praça

barra hoffmann - 16 unidades de aptos.

apartamentos de cobertura - 02 unidades

torre residencial - 40 unidades de apartamentos

O local, Vila Flores, casas do arquiteto Joseph Lutzenberger, com construção datada entre os 
anos de 1925 e 1928, e o tema central, de coletivo de artes, andam em conjunto. Existem 
quatro pontos principais que inspiraram a escolha do local e tema. Dois pontos dizem respeito 
à localização em escala urbana, tanto no sentido histórico, como no sentido de situação atual, 
e são eles o avizinhamento imediato com os “limites” do quarto distrito, bem como o bairro 
Floresta. Outro ponto referente à localização, mas em escala local, é a própria importância das 
casas do famoso arquiteto localizadas na esquina das ruas São Carlos e Ho�mann. E o último 
ponto, que está mais intimamente ligado ao tema, se relaciona com as pessoas – moradores do 
bairro, novos e antigos, perspectivas quanto à qualidade de vida da área, e de movimentos 
artísticos que vem girando em torno das duas casas.

O Vila Flores se insere em um ponto extremamente importante, principalmente no que se 
refere a novas preocupações quanto a qualidade da vida urbana que vem surgindo em Porto 
Alegre. A esquina das ruas São Carlos e Ho�mann se encontra há apenas uma quadra de duas 
importantes vias da cidade – Av. Cristóvão Colombo e Av. Farrapos. Dessas duas, a segunda 
citada é de�nida como o limite do conhecido quarto distrito e, para ela, estão previstas (e já 
vem sendo executadas) importantes intervenções nos espaços públicos, como requali�cação 
dos passeios, praças e vias. Por estar tão próximo, �ca claro que o local acaba sendo atingido 
de forma positiva por essas intervenções. Além disso, outras ações pontuais do quarto distrito 
�cam bastante próximas ao sítio, como a requali�cação da Praça Dante Santoro, �nalizada em 
2009, e da Rua Paraíba.

Além disso, tem o próprio bairro Floresta que, após uma época de grande vivacidade e movi-
mento, sendo conhecido como um dos principais pontos comerciais de Porto Alegre, passou 
por um longo período de abandono e esquecimento por parte da gestão pública. Porém hoje, 
o bairro já começa a dar os primeiros passos em direção à retomada desse antigo glamour, e 
inclusive já recebe alguns importantes investimentos, tanto públicos como privados, sendo 
estes imobiliários – mesmo que muitas vezes de qualidade questionável – e comerciais, como 
o Shopping Floresta, hoje em construção, e o Shopping Total, de 2003.

Já em escala mais local, existe o interesse arquitetônico nas casas construídas na década de 20. 
O conjunto, construído para servir de “casas de aluguel” aos trabalhadores das indústrias que 
se instalavam no local, também contemplava a importância comercial daquela época, com 
lojas no térreo que se abriam para a calçada, dando vida e segurança ao espaço público. Além 
disso, o terreno possui um grande espaço aberto interno que imprime enorme potencial à 
proposta. Após a desvalorização de toda área, o local passou a ser ocupado por atividades liga-
das à prostituição e ao uso de substâncias ilícitas e, hoje em dia, já existem esforços para a 
transformação dessas casas.

E, por �m, no que se refere à escolha do tema – muito em função da escolha do local – estão 
como principais agentes da proposta as próprias pessoas. Existe já um grupo de moradores, 
artistas e simpatizantes das ideias, impulsionados por uma força vinda até dos próprios propri-
etários das casas, que inicia um processo de apropriação destes espaços como local de criação, 
exposição de suas artes, encontros criativos e/ou de apreciação de diversas obras, mas tudo 
com o espírito da troca – tudo isso sob coordenação da já criada Associação Cultural Vila Flores. 
Todos envolvidos nas ações que ocorrem tem muito forte o senso de coletividade, de trabalho 
conjunto.

Por isso – importância urbana, importância histórica, importância local, importância 
arquitetônica, e o clamor pelo reavivamento deste local por uma parcela da população – que 
o Vila Flores foi escolhido como objeto de estudo e exploração deste trabalho. 

A proposta de implantação partiu da idéia de criar um plano de fundo para os edifícios históri-
cos existentes. Para isso foram incorporados três lotes vizinho - dois na Rua Ho�mann e um na 
Rua São Carlos - o lançamento geral foi uma edi�cação em L que atuasse como descrito acima.
No desenvolvimento deste lançamento inicial acabou criando, primeiro duas barras de aparta-
mentos, cada um perpendicular a uma das duas ruas que formam a esquina de trabalho. Para 
estas duas barras foram criados apartamentos diferenciados de cobertura - aos quais refere-se 
como apartamentos conceito, por terem a carcterística de serem apartamentos ajardinados, 
funcionando conceitualmente muito mais como casas do que como apartamentos. Segundo, 
tirou-se partido da di�culdade de articulação do L no canto - canto este que se caracteriza por 
um quadrilátero onde dois lados se situam nas divisas do sítio e outros dois lados se encon-
tram ladeando as duas barras do projeto - fazendo com que este se tornasse um volume “solto”, 
tanto nos alinhamentos, como também na altura e no tratamento das fachadas, porém to-
mou-se cuidado para que, ao nível do observador nos passeios, este volume não acaba-se se 
detacando, priorizando a relação visual das duas barras com o Vila Flores.

No centro do sítio, foi retirado o galpão existente para que fosse possível efetuar a regular-
ização de todas as geometrias existentes neste espaço através de uma nova edi�cação - sim-
ples e discreta -, que veio a ser o restaurante, e do desenho do espaço aberto, criando-se uma 
praça pública com lojas a sua volta trazendo animação. Esta praça tem caráter público, porém 
pensou-se para ela pontos de fechamento, para a noite. Para estes fechamentos a maior 
preocupação foi que eles não acabassem sendo vilões da praça, que não se tornasse uma bar-
reira psicológica àqueles que passem pelo passeio. Assim foram criadas grandes portas com 
pivotância central, que permitissem uma entrada o mais franca possível. A este conceito 
também está atrelado o restaurante, com um déck a céu aberto que avança para a praça e se 
mistura aos canteiros vegetados e com esquadrias que permitissem o máximo de abertura 
possível, e de uma forma que não prejudicasse o controle.

Para as edi�cações existenstes, a maior intervenção feira é externa, através do volume en-
vidraçado criado entre os dois prédios, onde ocorrem tanto a conexão para as o�cinas que 
ocorrem na Rua Ho�mann, como também a circulação vertical através de elevador. Como es-
cadarias permancem sendo consideradas as escadas existentes, as quais acabaram ganhando 
funções especí�cas - uma �ca exclusiva para a administração, outra para os alunos das o�cinas, 
uma para o café que se localiza no sótão do edifício da Rua Ho�mann e outra que conecta as 
salas conjuntas das o�cinas de teatro e de dança. Ainda, nas fachadas dos fundos que tinham 
muitas intervenções e estavam completamente descaracterizadas, fez-se a limpeza formal, 
porém mantendo-se essas paredes externas que são estruturais, onde fechou-se algumas ab-
erturas e modi�cou-se outras para os alinhamentos das janelas originais mantidas - essas mod-
i�cações porém foram demarcadas como volumes plugados e que se diferenciam pela cor.

Nos telhados foram feitas mínimas internções, sendo o da Rua São Carlos apenas completados 
onde retirou-se dois volumes de alvenaria que subiam além da linha da cumeeira, e o da RUa 
Ho�mann “rasgado” entre os volumes que foram mantidos para cozinha e banheiros. Este 
rasgo foi utilizado para a criação de um pequeno terraço do café que se abre para a praça.

A implantação, de forma geral, foi �nalizada como dois L’s que formam virtualmente um 
quadrilátero que permite a passagem através de sua diagonal.

VISTA AÉREA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO
esc.: 1:100

PLANTA BAIXA 2º SUBSOLO
esc.: 1:250

PLANTA BAIXA 3º SUBSOLO
esc.: 1:250

n

PRAÇA

RELAÇÃO VOLUMÉTRICA DO PROJETO COM O ENTORNO

VISTA INTERNA DO RESTAURANTE
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PLANTA BAIXA TÉRREO
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VISTA DO RESTAURANTE ENTRANDO PELA RUA SÃO CARLOS

VISTA A PARTIR DA ESQUINA DAS RUAS HOFFMANN E SÃO CARLOS

VISTA DO ANEXO DE CONEXÃO ENTRANDO PELA RUA HOFFMANN
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PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
esc.: 1:100
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VISTA DOS APARTAMENTOS PARA A PRAÇA
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PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO
(TIPO) esc.: 1:100
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ÁREA DE ESTAR DA PRAÇA
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PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO
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VISTA INTERNA DE UM APARTAMENTO DAS BARRAS
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PLANTA BAIXA 6º PAVIMENTO
(COBERTURAS) esc.: 1:100
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LOJA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL VILA FLORES NA RECEPÇÃO DO CENTRO

VISTA INTERNA DE UM APARTAMENTO DA TORRE
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CORTE BB’
esc.: 1:100

CORTE AA’
esc.: 1:100

DÉCK DO RESTAURANTE APARTAMENTO DE COBERTURA
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ESQUEMA ESTRUTURAL
s. escala

CORTE D - CORTE DE PELE
esc.: 1:25

CORTE CC’
esc.: 1:100

marcação da área de trabalho;
prédios existentes + restaurante

escavação para 3 subsolos:
8,2m de profundidade

estrutura de vigas e pilares dos dois últimos
subsolos

estrutura do primeiro subsolo mostrando lajes
dos inferiores evidenciando vazios de ventilação

estrutura de vigas e pilares do pvimento térreo
com vigas invertidas nas coberturas verdes

lajes do segundo pavimento evidenciando vigas
invertidas

estrutura de vigas e pilares unificada entre barras
e torre

lajes comuns dos três primeiros pavimentos de
apartamentos das barras e estrutura da torre

lajes da torre e das coberturas veredes - apartamentos
de cobertura - e marcação das caixas de elevadores

estrutura dos apartamentos de cobertura lajes finais das barras fachadas acopladas por estrutura metálica
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CAFÉ - SÓTÃO DA HOFFMANN


